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               Conform cu originalul    
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/8/15.02.2022 
 

PLx nr.24/2022 
 

AVIZ 
asupra proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protecția 

mediului 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protecția 
mediului (PLx nr.24/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.892/28.10.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 
conform avizului nr. 7137 din 12.10.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 02.02.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005. Potrivit expunerii de motive, inițiativa 
instituie obligația operatorilor economici care furnizează servicii de vidanjare de a de 
dota cu sisteme de urmărire satelitară de tip GPS, astfel încât autoritatea de mediu 
competentă să poată realiza în timp real trasabilitatea deplasării şi deversării apelor 
uzate. Operatorii economici care prestează servicii de vidanjare se vor conforma noii 
obligaţii, cu ocazia autorizării/reautorizării de mediu. De asemenea, operatorii vor fi 
obligaţi să păstreze pentru minimum 6 luni istoricul datelor privind manipularea apelor 
uzate şi deversate prin vidanjare. Totodată, inițiativa vizează completarea art.22 din 
Legea nr.10/1995, în sensul ca, în localităţile unde nu există încă reţele de canalizare, 
recepţia finală la terminarea lucrărilor de construire să se poată realiza şi în baza unui 
contract de prestări servicii, valabil minimum 12 luni, încheiat de proprietarul 
construcţiei cu o societate autorizată pentru servicii de vidanjare a apelor uzate. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 15 februarie 2022 și au hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 
favorabilă a acestuia.                                                     
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